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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 4. sz. tárgyalóterem 

J. T.  Több ember életét 

veszélyeztető emberölés 

bűntettének kísérlete 

2018.07.10. 8.30 

 

B.149/2017. 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2013. május 5-ére virradó éjszaka egy nyíregyházi 

pubban szórakozott, ahol nagyobb mennyiségű szeszes ital elfogyasztása után 

nézeteltérésbe keveredett a pultos férfival. A vádlott ezután elment a közeli 

benzinkúthoz, ahol a kukából kivett egy 1,5 literes flakont, abba beletöltve 1 liter 

benzint, és egy öngyújtót vásárolt. Visszament a pubhoz, és azért, hogy az őt ért 

sérelmet megtorolja, az ajtó fa borítására locsolta a benzint mindkét 

ajtószárnyon, és meggyújtotta. A vádlott tudta, hogy a pultoson és az ott 

dolgozókon kívül több vendég tartózkodik bent, akik csak az általa meggyújtott 

ajtón át tudnak kijutni. A vádlott a szórakozóhely mellett lévő söröző teraszáról 

nézte az általa okozott tüzet és következményeit.  A bent lévő dolgozók a füstöt 

észlelve értesítették a rendőrséget. A tüzet végül a tűzoltóság tudta csak eloltani. 

A tűz korai felfedezése folytán a bent lévő személyek nem sérültek meg. 

Megjegyzés: Az ügyben ítélethirdetés várható. 

 

Információ: Sterné dr. Deák Andrea 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sterneda@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 

 
 
 
 
 



 2 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2018. július 9-13. 
 
 

2018.07.10. 

 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG  Fsz. 38. sz. tárgyalóterem 

B. B. 

 

Kisebb kárt 

okozó,üzletszerűen elkövetett 

csalás bűntette 
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2018.07.11. 
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2018.07.19. 

9.00 

9.00 

9.00 

9.00 

B.1230/2017. 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint az informatikus végzettséggel rendelkező vádlott magát évek 

óta interneten megvalósított csalási cselekményekből tartja fenn. 

A vádlott 2015-től internetes weboldalakon, különböző cégek nevében 

telekommunikációs állások betöltésére hamis álláshirdetéseket tett közzé, és a 

hirdetésekre jelentkező sértettektől az állás betöltése előtt „tanfolyam díj” 

ürügyén pénzösszegek átutalását kérte. A vádlott sértettektől a tanfolyam díját 

internetes áruházak bankszámláira kérte utalni. Ezzel egyidejűleg telefonokat 

és egyéb termékeket rendelt meg online. A kiutalt pénzösszegekhez úgy jutott 

hozzá, hogy a termékekre a megrendelést visszamondta, vagy a már kiküldött 

terméket visszaküldte, és így az ellenérték részére kiutalásra („visszautalásra”) 

került. 

Több sértettet ejtett tévedésbe úgy, hogy arról tájékoztatta őket, hogy nem 

indul a tanfolyam, ezért a befizetett pénzt vissza szeretné utalni, emiatt a 

bankkártyájuk adatait is megszerezte tőlük. 

A vádlott a fenti módszerekkel 136 sértettnek összesen mintegy 10 millió forint 

kárt okozott 

Megjegyzés: Az ügy első tárgyalási napján a vádirat ismertetése és a vádlott 

kihallgatása várható. 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sorosl@nyhaza.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2018. július 5. 

             Dr. Sörös László 

                                                                                                                      sajtószóvivő 

 

 

 


